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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện Kim Thành

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện 
Kim Thành về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
huyện Kim Thành; Quyết định số …. /QĐ-HĐPH ngày ……… của Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kim Thành về việc ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
huyện Kim Thành. Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên Hội đồng như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐPH
1.1. Ông Phạm Viết Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội 

đồng: Phụ trách chung, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu 
trách nhiệm trước người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật và trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch 
hoạt động của Hội đồng, kết luận và văn bản khác của Hội đồng theo đề nghị của Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ cho 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội 
đồng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động và lĩnh vực công tác; đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng.
Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
1.2. Ông Nguyễn Đình Huấn - Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng: 

Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động chung của Hội đồng, chỉ đạo, 
theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, chương 
trình công tác được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của cơ quan 
cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động của 
Hội đồng.
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Đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, 
chương trình, kế hoạch hoạt động và văn bản khác của Hội đồng;

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 2.1 và các nhiệm vụ khác do Chủ 
tịch Hội đồng giao.

1.3. Ông Vũ Đăng Khoa – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và 
UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng: 

Phối hợp với Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đôn đốc việc tổ chức các 
hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, chương trình công tác được Chủ tịch Hội 
đồng chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cùng cấp;

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành đến cán bộ, nhân dân trên 
địa bàn huyện. Phối hợp với cơ quan thường trực của Hội đồng xây dựng các 
chương trình, kế hoạch, báo cáo của Hội đồng. 

Chủ trì, phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác của 
Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 2.1 và các nhiệm vụ khác do Chủ 
tịch Hội đồng giao.

1.4. Bà Hứa Thị Hương – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Phó Chủ 
tịch Hội đồng 

Phối hợp với Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đôn đốc việc tổ chức các 
hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, chương trình công tác được Chủ tịch Hội 
đồng chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cùng cấp;

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam huyện, chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với 
chính quyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các công tác vận 
động quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác 
mặt trận. Phụ trách công tác PBGDPL xã Thượng Vũ.

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 2.1 và các nhiệm vụ khác do Chủ 
tịch Hội đồng giao.

2. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng:
2.1. Nhiệm vụ chung:
Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được 

Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội 
đồng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ. Ủy viên Hội đồng là đại diện 
chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác trong quá trình tham gia thực hiện 
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chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động khác của Hội đồng.
Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ 

trọng tâm về PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và công tác phối hợp 
với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện.

Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội 
đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác 
PBGDPLthuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác PBGDPLtrong ngành, lĩnh 
vực phụ trách; định kỳ báo cáo Hội đồng (06 tháng, hàng năm) và đề xuất giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác PBGDPL thuộc phạm vi 
quản lý.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Ông Nguyễn Văn Đoàn – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thư ký của Hội 

đồng: Tổng hợp tình hình, theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ; tham mưu cho Hội đồng 
tổng hợp báo cáo 6 tháng, năm, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kế 
hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL và UBND huyện..

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
2. Bà Ngô Thị Thu - Trưởng phòng Nội vụ: Chỉ đạo công tác PBGDPL về 

tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức; công tác dân vận chính quyền; thi đua khen thưởng, văn thư, lưu 
trữ….và các lĩnh vực thuộc cơ quan được giao phụ trách. Tham mưu cho Hội đồng 
trong công tác thi đua khen thưởng. Phụ trách công tác PBGDPL thị trấn Phú Thái.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
3. Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì 

trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực  tài chính ngân 
sách; kế hoạch và đầu tư; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành về 
doanh nghiệp; đấu thầu; đầu tư (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa,...) trên địa bàn và các lĩnh vực được giao cơ quan phụ 
trách.

Tham mưu UBND huyện phân bổ trí kinh phí phục vụ hoạt động của Hội 
đồng PBGDPL; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí PBGDPL hàng năm tại 
các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phụ trách công tác PBGDPL xã Kim Liên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
4. Ông Nguyễn Phúc Công - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì 

trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, giao 
thông, xây dựng, đô thị, khoa học – công nghệ, thương mại….. và các lĩnh vực 
được giao phụ trách. Phụ trách công tác PBGDPL xã Cộng Hòa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
5. Ông Phạm Văn Liêm - Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội: 
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Chỉ đạo công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội từ 
huyện tới cơ sở; chủ trì, phối hợp triển khai việc phổ biến các văn bản pháp luật 
trong lĩnh vực lao động, người có công và bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em… và các lĩnh vực thuộc lĩnh vực cơ quan phụ trách. Phụ trách 
công tác PBGDPL xã Kim Xuyên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
6. Ông Lê Văn Nên – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Chỉ đạo công 

tác PBGDPL trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chủ trì trong việc phổ 
biến các văn bản pháp luật liên quan đến các hoạt động văn hoá, thông tin, truyền 
thông; phối hợp thực hiện việc PBGDPL đến nhân dân thông qua các hoạt động 
văn hoá và thiết chế văn hoá ở cơ sở; hướng dẫn tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác PBGDPL và chuyển đổi số,… và các lĩnh vực thuộc cơ 
quan mình phụ trách. Phụ trách công tác PBGDPL xã Đồng Cẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
7. Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Chỉ đạo, công tác PBGDPL trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; chủ trì, phối hợp phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; chăn nuôi, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, 
chống thiên tai; các Quyết định của Trung ương, tỉnh về xây dựng nông thôn mới và 
các văn bản có liên quan thuộc lĩnh vực cơ quan phụ trách, quản lý. Phụ trách công 
tác PBGDPL xã Kim Tân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
8. Ông Vũ Văn Hải - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo 

công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về tài 
nguyên và môi trường, đất đai... và các lĩnh vực thuộc ngành mình phụ trách quản 
lý. Phụ trách công tác PBGDPL xã Lai Vu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
9. Ông Phạm Tiến Nhuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo 

công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các Trường học bằng các 
chương trình, hình thức, phương pháp PBGDPL  phù hợp; gắn công tác PBGDPL 
với các hoạt động ngoại khóa; chủ trì việc phổ biến các văn bản pháp luật thuộc 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện. Phụ trách công tác PBGDPL xã Cổ 
Dũng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
10. Bà Lê Thị Thùy Vân - Chánh Thanh tra huyện: Chỉ đạo công tác 

PBGDPL trong lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, 
chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Thanh tra, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân; các 
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quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ... Phụ trách công 
tác PBGDPL xã Đại Đức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công
11. Bà Lương Tuyết Hạnh – Trưởng phòng Y tế huyện: Chủ trì công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: 
Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật an toàn thực phẩm và các 
văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực mình quản lý. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
12. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Trưởng Đài phát thanh huyện: Tổ chức phổ 

biến trên sóng phát thanh và truyền hình các nội dung pháp luật theo chuyên đề về 
về PBGDPL; thông tin phản ánh tình hình thi hành pháp luật ở địa phương; giới 
thiệu văn bản pháp luật mới…; tuyên truyền gương điển hình về chấp hành pháp 
luật; các mô hình hay về tuyên truyền PBGDPL. Phụ trách công tác PBGDPL xã 
Tam Kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
13. Ông Nguyễn Quang Hiếu – Phó Trưởng Công an huyện: Chỉ đạo công 

tác PBGDPL trong lực lượng Công an, các đối tượng đặc thù do lực lượng Công 
an quản lý; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật về an ninh, trật tự, phòng chống 
tội phạm, phòng chống ma tuý, mua bán người.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
14. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện: 

Chỉ đạo công tác PBGDPL trong các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 
động viên trên địa bàn huyện; chủ trì phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực quân sự, 
quốc phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
15. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chánh án Tòa án nhân dân huyện 
Chủ trì công tác PBGDPL trong ngành Tòa án; chủ trì, phố biến các văn bản 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý trên địa bàn huyện. Phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền thông qua hoạt động xét xử 
và xét xử lưu động trên địa bàn huyện. Phụ trách công tác PBGDPL công tác 
PBGDPL xã Bình Dân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
16. Ông Phạm Trường Giang - Viện trưởng VKS nhân dân huyện
Chủ trì công tác PBGDPL trong ngành Viện Kiểm sát; chủ trì, phố biến các 

văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý trên địa bàn huyện. 
Phụ trách công tác PBGDPL công tác PBGDPL xã Liên Hòa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
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17. Ông Phí Văn Ngọc – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Chỉ đạo 
công tác PBGDPL thông qua hoạt động tuyên giáo; chủ động xây dựng kế hoạch 
triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng đến cơ sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
18. Bà Nguyễn Thị Tuyền – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy: Chỉ đạo 

công tác PBGDPL thông qua hoạt động công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở 
và chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong khối các cơ quan Đảng, 
MTTQ và đoàn thể.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
19. Ông Nguyễn Tiến Hồi -Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Chỉ đạo 

các cấp công đoàn phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện PBGDPL cho đoàn viên và người lao động thuộc mọi lĩnh vực; chủ 
trì phối hợp phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 
người lao động cho tổ chức, cá nhân. Phụ trách công tác PBGDPL công tác 
PBGDPL xã Kim Anh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
20. Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Chỉ đạo 

công tác PBGDPL cho hội viên Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở; chủ trì phổ biến các văn 
bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ; giáo dục ý thức pháp luật của 
phụ nữ thông qua công tác vận động. Xây dựng các câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật trên 
địa bàn. Phụ trách công tác PBGDPL công tác PBGDPL xã Phúc Thành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
21. Ông Nguyễn Đức Thắng - Bí thư Huyện đoàn: Chỉ đạo công tác 

PBGDPL trong thanh thiếu niên; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến 
các quy định của pháp luật có liên quan đến thanh niên, thiếu niên trên địa bàn huyện; 
giáo dục ý thức pháp luật trong tổ chức đoàn, đội, hội thông qua các hoạt động của 
đoàn, đội, hội. Phụ trách công tác PBGDPL công tác PBGDPL xã Kim Đính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao
22. Ông Nguyễn Thành Tựa - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện: Chỉ 

đạo công tác PBGDPL cho Cựu chiến binh, cựu quân nhân từ huyện tới cơ sở; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản 
pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội Cựu chiến binh trên 
địa bàn huyện; Xây dựng các Câu lạc bộ của Hội viên Hội CCB với pháp luật trên 
địa bàn huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công
23. Ông Bùi Quốc Trưởng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Chỉ đạo công 

tác PBGDPL cho hội viên Hội nông dân từ huyện tới cơ sở; chủ trì, phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật đến toàn thể nông dân các chính sách pháp luật có liên quan về 



7

nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát triển các mô hình câu lạc bộ Nông dân với 
pháp luật. Phụ trách công tác PBGDPL công tác PBGDPL xã Tuấn Việt.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công
24. Ông Nguyễn Quốc Cảnh - Chủ tịch Hội Luật gia huyện: Chỉ đạo công 

tác PBGDPL trong tổ chức Hội Luật gia; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong 
việc phổ biến, giáo dục pháp luật các lĩnh vực.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Hội đồng phát huy vai trò là đầu mối trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn giữa Hội đồng huyện với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 
triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Quá trình theo dõi, chỉ đạo tại các địa phương thực hiện tốt các chương 
trình, kế hoạch của UBND huyện và Hội đồng phối hợp huyện, định kỳ 6 tháng 
(ngày 25/5) và hàng năm (ngày 30/10) các thành viên Hội đồng có trách nhiệm 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bằng văn bản gửi về cơ quan Thường 
trực (Phòng Tư pháp huyện) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp trên và Hội đồng 
theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Chủ tịch 
Hội đồng hoặc cơ quan thường trực để có biện pháp giải quyết./.

Nơi nhận:
-Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Viết Tuấn
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